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Til offentliggørelse straks, og senest Lørdag den 11. december 1993.

Arbejdsløsheden største kommunale problem.
I anledning af kommunalvalget har Gallup gennemført en undersøgelse af hvad danskerne mener er
de mest presserende spørgsmål indenfor kommunalpolitiken ligenu. Undersøgelsen der er
gennemført i perioden 4. til 11 november i år, omfatter 1180 telefoninterviews med et repræsentativt
udsnit af den danske befolkning over 18 år.
Gallup spurgte deltagerne i undersøgelsen om, hvad de mener er dét vigtigste politiske spørgsmål
for kommunalbestyrelserne, samt hvilke andre vigtige spørgsmål der er. Spørgsmålene er åbne, og
deltagerne har haft mulighed for at svare helt frit. Gallup har efterfølgende grupperet svarene i et
antal kategorier, baseret på disse svar. Omkring dét vigtigste politiske spørgsmål har de adspurgte
kun kunnet afgiive ét svar, mens ellers har der været mulighed for at afgive flere svar på de øvrige
spørgsmål.

Arbejdsløsheden vigtigst
Undersøgelsen viser, at arbejdsløsheden er det spørgsmål flest (25 pct.) peger på som værende
vigtigst. Yderligere 16 pct. angiver at arbejdsløsheden er et spørgsmål af stor betydning. Alt ialt er
arbejdsløsheden det enkeltpunkt som allerflest, nemlig 38 pct. af de adspurgte mener er et politisk
spørgsmål, som de kommende kommunalbestyrelser bør tage fat på. Bekæmpelsen af
arbejdsløsheden anses altså af mange som en opgave kommunerne også bør tage aktiv del i.

Kommunale problemer dominerer
Listen over vigtige kommunalpolitiske spørgsmål er forståeligt nok domineret af specifikke
kommunale emner. Højt på listen over aktuelle kommunalpolitiske områder er forholdene for
børnene, de unge og de ældre. Vælgerne anser dermed at disse traditionelt store kommunale
arbejdsområder, fremover bør have høj politisk prioritet. Andre kommunale områder som miljø,
trafikplanlægning og boligpolitik er også spørgsmål, som en del ønsker taget op af kommunerne.
Det er bemærkelsesværdigt, at debatten omkring flygtninge og indvandrere, der jo var spået til at
være det helt store emne ved kommunalvalget, ikke nævnes af særlig mange som et vigtigt problem.
Overskrift, tekst eller tal i denne artikel må ikke ændres uden foregående aftale med Gallup.

Valgkampen anderledes
Ser man på hvad vælgerne mener valgkampen indtil nu har været præget af, så nævner flest, nemlig
19 pct. flygtninge- og indvandrerpolitikken, mens arbejdsløsheden kun nævnes af 10 pct. Her er
forholdet mellem de to emner altså omvendt af hvad det var ovenfor. Arbejdsløsheden har ikke
været fremtrædende nok som emne i valgkampen, i forhold til hvor højt vælgerne prioriterer den,
mens flygtningedebatten har spillet en rolle i valgkampen der måske har været mere dominerende,
end der har været basis for blandt vælgerne.
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